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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Inventarisatie en visieontwikkeling inzake weekendverblijven
Uitvoerige beschrijving
De zoneringsplannen geven een visie weer inzake de verdere uitbouw van de
saneringsinfrastructuur. Bij de opmaak van deze plannen werd geen rekening gehouden met het
type gebouw en het feit of het gebouw in overeenstemming is met de stedenbouwkundige
voorschriften. Bijgevolg zijn de weekendverblijven in een aantal gemeenten opgenomen op deze
plannen. Een groot deel van de weekendverblijven werd echter omwille van mogelijke strijdigheid
met stedenbouwkundige voorschriften ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied.
Deze weekendverblijven hebben echter in kwetsbare gebieden een belangrijke impact op de
waterkwaliteit. Het is daarom belangrijk dat de rioolbeheerder (in overleg met de gemeente) een
visie ontwikkelt over de verdere sanering. Het aantal vakantieverblijven gelegen in het individueel
te optimaliseren buitengebied bedraagt immers 9110 of meer dan 17% van het totaal aantal te
plaatsen IBA's. Hiervan is 63% gelegen binnen de milieu-impact toetsgebieden, 23% heeft zelfs
een milieu-impactscore groter dan 2.
verminderen van de uitstoot van vuilvracht naar waterlopen en
Doelstelling
grondwater
visie tegen 2017
Indicator
Initiatiefnemers
Alle gemeenten
Andere initiatiefnemer:
Hangt samen met actie
7B_I_112
nr
Afhankelijk van actie nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

7B - Verontreiniging oppervlaktewater
Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve
als individuele zuivering)
Bijkomende actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Maas - SGD Schelde Stroomgebieddistrict
Alle bekkens
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone Ja
Ja
In VEN-gebied
Alle gemeenten
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam
Vhag
00-01 - Alle oppervlaktewaterlichamen Alle waterlopen

Timing en budget
2015

Geplande start
Raming kosten
Doelgroep
Doelgroep: Nutsvoorzieningen (milieuhygiënische
infrastructuur en (drink-)watervoorziening)

Investering Operationele Budget
0.0
Totaal 0.0 €

Effect
Primair effect in
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect null
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

0.0
0.0 €/jaar

0.0 %

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten administratieve instrumenten
actie niet afgetoetst aan klimaatverandering
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Gefaseerd scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario speerpuntgebieden en klasse I-acties voor grondwater
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

